#4

NUMER

MARZEC 2021 (tydzień 10)

Informator Technologiczny
Najmocniejszy
duet na rynku

Jak zadbać
o zdrowotność roślin
na początku sezonu
metodami
agrotechnicznymi?
Maturbo (8K16153)

www.tomato-academy.pl

Opracowano przez

Informator Technologiczny

Najmocniejszy duet
na rynku
Co sezon, od chwili wniesienia pierwszej rośliny
do szklarni, ogrodnicy czekają na ten jeden dzień, który
jest dla wszystkich niezmiernie istotny w produkcji. Dzień
pierwszych zbiorów, bo to właśnie tego jednego konkretnego dnia wszystko się zaczyna: zbiory, dostawy, zamówienia, zwroty, reklamacje, liczenie plonów i zysków. Taki
ogromny zestaw naczyń połączonych, które się zaczynają napełniać wraz z pierwszym zerwanym dojrzałym
pomidorem w szklarni. Wszystkie te chwile, kiedy bardzo
dokładnie się przyglądaliśmy każdemu jednemu kwiatkowi
na roślinie czy jest zapylony, odchodzą w niepamięć
i zaczyna się okres zbiorów, który będzie trwał aż do ostat-

jak ważna była nasza decyzja odnośnie wyboru odmiany
na najbliższy sezon i jak istotny był wybór segmentu,
w którym będziemy się poruszać.
Wszyscy doskonale wiemy, że odmiana idealna
taka, która zadowoli wszystkich (ogrodników, handlowców i konsumentów) nie istnieje. Dlatego firma Syngenta
nieustannie pracuje nad nowymi odmianami tak, aby każdy ogrodnik mógł znaleźć produkt, który zadowoli jego
wymagania. Odmiana Maluno jest już doskonale znana ze
swojej wczesności i nikogo nie dziwią pierwsze zbiory na
przełomie 6 i 7 kwitnącego grona, do tego owoce są duże,
z atrakcyjnym żebrowaniem i odporne na transport

niego pomidora w szklarni. Każdemu z ogrodników zależy,
aby rozpocząć zbiory jak najszybciej, kiedy ceny są jeszcze
wysokie w stosunku do cen w trakcie reszty sezonu.
Niejednokrotnie używano różnego rodzaju forteli jak coraz
rzadziej stosowane “malowanie owoców” czy podrywanie
liści, aby odsłonić grono oraz utrzymywanie odpowiednio wysokich temperatur na rurach wegetacyjnych, aby
przyspieszyć zbiory. Jednak nie zawsze jest to możliwe
z różnych powodów. W obecnym sezonie ze względu na
bardzo ciemny początek okresu produkcyjnego stosowanie zabiegów chemicznych celem przyspieszenia dojrzewania, byłoby bardzo ryzykowne dla roślin, podobnie jak
utrzymywanie wyższych temperatur w obiekcie. Jedyną
w miarę bezpieczną możliwością jest korzystanie z rur
wegetacyjnych w taki sposób, aby owoce pozostawały
dłużej ciepłe, co spowoduje, że wyprodukowane asymilaty
będą trafiać właśnie do nich, przyspieszając dojrzewanie
i zwiększając ich rozmiar. Jednak nie jest możliwym, aby
grzać w nieskończoność i w takiej sytuacji dowiadujemy się

oraz przechowywanie. Co daje nam bardzo szeroki
wachlarz możliwości w kwestii sprzedaży naszych plonów łącznie ze sprzedażą do marketów i potencjalnymi
eksportami. W tym sezonie do naszego portfolio
dołączyła nowa odmiana Maturbo. Odmiana, która nie
jest aż tak wczesna jak Maluno, a jednak w dalszym
ciągu sporo wcześniejsza od innych odmian uprawianych przez ogrodników. Maturbo należy do odmian,
które idealnie nadają się do upraw doświetlanych oraz
na bardzo wczesne nasadzenia ze względu na swój
niebywały potencjał do wiązania owoców w każdych
warunkach. Owoce tej odmiany mają ładny okrągły kształt
oraz długą szypułkę, są przez cały okres produkcyjny
w rozmiarze BB, czyli najbardziej pożądanym przez
markety, do których to głównie skierowany jest produkt.
Co ważne odmiana jest odporna na występowanie żółtych
plam na owocach i smaczna. W ten oto sposób Syngenta
wprowadza najmocniejszy malinowy duet na rynku.
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Jak zadbać o zdrowotność
roślin na początku sezonu
metodami agrotechnicznymi?
Zdrowotność roślin i ich dobra kondycja jest bardzo
istotna ze względu na fakt, że determinuje ona jakość
i wysokość plonu. Jest ona o tyle ważna, że ogrodnicy
inwestują znaczące kwoty w ochronę chemiczną i biologiczną roślin często zapominając o tym, że łatwiej i znacznie taniej jest zapobiegać niż leczyć. Często odpowiedni
przebieg temperatur i właściwie wykonane zabiegi mogą
zaoszczędzić nam zarówno problemów z wysokością,
jakością plonu, ale także zaoszczędzić nam żywej gotówki,
którą musielibyśmy wydać na zabiegi chemiczne.

Na pierwszy plan wysuwa się nam ilość liści, jaki
należy utrzymywać na roślinie w początkowej fazie wzrostu
rośliny. Należy pamiętać o tym, aby odpowiednio wcześnie
usunąć dolne liście, które lekko żółkną, bądź są uszkodzone
po transporcie rozsady. Jest to bardzo ważne ze względu
na fakt, że liście te nie pracują w odpowiedni sposób i ilość
energii, jaką te liście wytwarzają w procesie fotosyntezy,
jest znacznie mniejsza od ilości energii, jaką pochłaniają
w procesie oddychania. Ale to nie jedyny powód, dla
którego warto te liście usunąć. Kolejny powód jest równie oczywisty: liście te sprawiają, że w obrębie dolnych
partii łodygi mamy wysoką wilgotność, która z kolei determinuje nam większą presję chorób grzybowych na czele
z szarą pleśnią. Na późniejszym etapie wzrostu w momencie,
kiedy uznamy że masa liściowa na roślinie jest zbyt bujna,
możemy także usunąć liść z wierzchołka lub w środkowej
części rośliny tak, aby między gronami pozostały dwa liście.
Jest to o tyle ważne, że utrzymujemy odpowiednią wilgotność w łanie roślin, a promieniowanie słoneczne może łatwiej przenikać przez roślinę. Ponadto po usunięciu młodszych liści, mamy mniejszą ranę na łodydze, co ułatwia
jej zaschnięcie i daje nam mniejsze „okno” dla infekcji.
Ważne jest nie tylko to, żeby liście usunąć, ale ważniejsze

jest to w jaki sposób zostaną one usunięte. Poświęcono
wile czasu na rozważania na temat czy lepiej liście odrywać czy odcinać. Wiele osób uważa że łatwiej i szybciej jest
liście odrywać, ponieważ jest to rana dla rośliny bardziej
naturalna, co sprzyja jej naturalnemu i szybszemu zasychaniu. Niemniej odrywanie liści przez pracowników nie
zawsze jest dość dokładne. Często pozostają po liściach
kikuty lub co gorsza liście są ukręcane. Zmiażdżona tkanka
po niechlujnym usunięciu liścia, praktycznie natychmiast
zaczyna się psuć i gnić, co jest początkiem infekcji szarej
pleśni. Dlatego moim zdaniem lepiej jest wyszkolić
pracowników w operowaniu Nożykami. Dużo łatwiej jest
odciąć liść blisko łodygi tak aby nie pozostawiać fragmentu
ogonka liściowego. Nie mniej i tutaj nie należy zapominać
o odkażaniu narzędzi, ponieważ na ostrzach łatwo przenieść
wiele chorób bakteryjnych jak i wirusowych. Równie ważne
jest zakładanie łuczka na gronie, aby podczas tego zabiegu
nie skaleczyć lub złamać grona, co może być kolejnym miejscem infekcji chorób grzybowych. Dużo mniej inwazyjne
wydaje się być podtrzymywanie gron za pomocą gumek
recepturek. Kolejnym ważnym elementem jest aktywny
klimat, pozwala on nam nie tylko na prawidłowy wzrost
roślin w okresie niedoboru światła, ale także wysuszenie
ran powstałych po zabiegach pielęgnacyjnych. Gorąca
rura grzewcza oraz lekko rozszczelnione wietrzniki
wymuszają pionowy ruch powietrza w szklarni, co zmniejsza
nam wilgotność wewnątrz obiektu i pomaga utrzymać
w ryzach presje chorób grzybowych.
Kilka uwag pielegnacyjnych, które przytoczyłem
powyżej na pierwszy rzut oka mogą wydawać
się banalne, ale często o najprostszych rzeczach
najczęściej zapominamy. Bardzo ważne jest utrzymywać rośliny od samego początku w dobrej kondycji,
a zabiegi chemiczne pozostawić sobie na czarną
godzinę, kiedy wykorzystamy już wszystkie możliwe
sposoby i metody zapobiegania chorobom. Często
początkowe zaniedbania sprawiają, że w momentach
krytycznych brakuje nam narzędzi do przeciwdziałania
patogenom, a początkowe banalne zaniedbania
urosną do rangi zagrażającej dalszej opłacalności
produkcji.
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Wyniki doświadczeń
pomidorów malinowych
w uprawie doświetlanej
Pomidorów malinowych nie uprawia się w Holandii,
jednak na potrzeby rynku polskievwyniki przedstawił
nam Arthur van Marrewijk, specjalista rozwoju produktu,
który obserwował testowane odmiany w trakcie całego
okresu produkcyjnego.
Doświadczenia prowadzone są w nowej szklarni
o wysokości 7m z zastosowaniem lamp sodowych, które
dostarczają ponad 13000 lux-ów. Sadzenie roślin odbyło

się 25 sierpnia ubiegłego roku i standardowo zastosowano
rośliny szczepione dwupędowe. Od końca września zaczęto
stopniowo uruchamiać doświetlanie uprawy, stosownie do
rozwoju gron i obciążenia rośliny. Od początku listopada
rośliny były już doświetlane przez maksymalny możliwy
czas tj. 18 godzin na dobę.
Od końca lutego stopniowo zmniejsza się ilość
sztucznego światła dostarczanego roślinom w taki sposób,
aby suma radiacji światła naturalnego i sztucznego była
przynajmniej 1500J/cm2/dzień.
Rośliny zostały posadzone w typowym dla produkcji szklarniowej zagęszczeniu 2,5 wierzchołka/m2,
natomiast w pierwszym tygodniu stycznia wypuszczono
dodatkowy pęd, zwiększając zagęszczenie do 3,1 rośliny/m2.
Od samego początku grona regulowano do 4 owoców.
Natomiast w okresie największego obciążenia roślin
i deficytu światła (10.11-10.01) zmniejszono ilość owoców na nowych gronach do 3 szt.. Po tym okresie grona
były ponownie regulowane do 4 owoców.
W prowadzonym doświadczeniu z nowymi odmianami wyróżnia się nowa odmiana Maturbo. W trakcie

prowadzonych prac zaobserwowano, że nowa odmiana
jest nieco szybsza i ma znacznie lepsze wiązanie
w porównaniu do odmiany kontrolnej. Jednak największa
różnica to waga owoców, gdzie w przypadku Maturbo
masa owoców w stosunku do odmiany kontrolnej jest aż

o 18% wyższa. To przekłada się na plon, który liczony do
19 lutego wynosił 21,8kg/m2 dla Maturbo oraz 18,7kg/m2
dla kontrolnej odmiany. Występowanie suchej zgnilizny
wierzchołkowej zaobserwowano u obu odmian. Jednak
w przypadku Maturbo ilość uszkodzonych owoców była
zdecydowanie mniejsza.
Na podstawie dotychczasowych obserwacji
doświadczenia można zakładać, że zagęszczenie roślin
dla odmiany Maturbo mogłoby być jeszcze zwiększone

i zaczynać się od 2,8 wierzchołka/m2, a docelowo od
stycznia wraz z wypuszczonym pędem mogło być zwiększone do 3,3 – 3,5 wierzchołka/m2 w zależności od typu
szklarni i dostępnego światła.

Fot. Maluno F1
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Okiem experta
Warto zwrócić uwagę…

Po sporych spadkach temperatur w styczniu
i lutym, nareszcie możemy poczuć pierwsze powiewy
wiosny. Dłuższy dzień, słoneczna pogoda oraz dodatnie
temperatury stymulują rozwój szkodników i tych
w szklarniach, i tych wokół obiektów. Zimowe mrozy
w ogóle nie zaszkodziły agrofagom na zewnątrz, nawet przy
mocno ujemnych temperaturach znajdywaliśmy aktywne
mszyce na chwastach.
Podstawą ochrony plantacji jest dobry monitoring
oraz ciągła lustracja roślin na szklarni. Dzięki odpowiednio
szybkiej reakcji zwiększymy plon pomidora oraz zmniejszymy wydatki na ochronę roślin, co da realne oszczędności.
Monitoring jest szczególnie istotny w przypadku
porażenia roślin przędziorkiem, którego każda samica
w ciągu 3 tygodni w temperaturze 25°C może dać
kolejnych 260 000 osobników. O tej porze roku szkodnik
sprawia duże problemy mimo częstych zabiegów chemicznych, ponieważ w wielu miejscach w kraju uodpornił się
już na akarycydy dozwolone w polskim programie ochrony
roślin. W takich przypadkach ogrodnicy z dużym sukcesem stosują dobroczynka szklarniowego (Phytoseiulus
persimilis). Decydując się na to rozwiązanie niezbędne
jest zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych
w szklarni. Najlepsze efekty uzyskamy utrzymując 15-25°C
oraz wilgotność w masie roślinnej nie mniejszą niż 70%.
W takim środowisku każda dorosła samica dobroczynka
potrafi zjeść 5 dorosłych lub 20 jaj przędziorka dziennie.
Dobroczynek świetnie poradzi sobie nie tylko z wcześnie
wykrytymi hot spotami, ale też można posypywać nim całą
plantację.

Już niebawem dostępny będzie nowy,
rewolucyjny produkt...
Do tej pory produkcja Phytoseiulus persimilis opierała się na manipulacji behawioralnej roztocza, którego
głodziło się przed zbiorem do butelek. Produkt zawierał
tylko osobniki dorosłe, a po wprowadzeniu na plantację
aklimatyzowały się i zaczynały budować populację. Obecnie
trwają prace nad całkowicie nowatorskim sposobem
hodowli, gdzie dobroczynka dokarmia się przez cały proces
produkcji. W efekcie uzyskuje się szybsze, silniejsze fizjologicznie roztocza, które zaczynają składać jaja w dniu introdukcji do uprawy. Istotną różnicą jest też struktura wiekowa

populacji. Nowy produkt zawiera wszystkie fazy rozwojowe
roztocza, co pozwala na ciągłość ich aktywności, a tym
samym dłuższą, nieprzerwaną kontrolę przędziorków.

Innym szkodnikiem, który już na stałe zadomowił
się w polskich szklarniach jest skośnik pomidorowy (Tuta
absoluta). W przypadku zwalczania tego szkodnika musimy
brać pod uwagę działania w jego każdym stadium
rozwojowym: wyłapywanie dorosłych osobników za pomocą
pułapek świetlnych oraz tablic z feromonami, ograniczanie
ilości jaj za pomocą dużej populacji Macrolophusa, bieżące
zrywanie liści z larwami szkodnika jeszcze na etapie min
i ich utylizacja poza obiektem. W niektórych sytuacjach
jesteśmy zmuszeni do użycia środków chemicznych do kontroli skośnika pomidorowego. Wtedy bardzo ważna jest technika zabiegu oraz jakość wody używanej do sporządzenia
cieczy roboczej.
W przypadku używania środków, które aplikujemy
do mat, najlepsze rezultaty osiągamy gdy roztwór cieczy
roboczej utrzymuje się około 4-5 godzin w matach i nie jest
wypłukiwany z drenażem.
W wielu miejscach można już spotkać pierwsze
osobniki mączlika szklarniowego. W ich zwalczaniu bardzo
pomocne są żółte tablice lepowe – poziome nad roślinami,
ale również mniejsze pionowe, które wieszamy wzdłuż
roślin. Takim działaniem zwiększamy powierzchnię wychwytywania dorosłych osobników w hot spotach. Interwencyjnie wprowadzamy także dobrotnicę szklarniową (Encarsia
formosa), aplikując początkowo 2-3 sztuki na m2 uprawy.
Należy spodziewać się, że w kolejnym kwartale na
skutek wyższych temperatur jeszcze mocniej zwiększy się
presja szkodników, a wtedy niezbędne będą dodatkowe kroki
w ich zwalczaniu.

Damian Strukowicz
Key Account Manager Koppert Polska

Opracowano przy współpracy ze specjalistami z firmy Koppert Polska w ramach projektu TomatoAcademy.
Przy opracowaniu tego materiału staraliśmy się, aby informacje w nim zawarte były jak najdokładniejsze. Przedstawione przez nas informacje powinny być jednak wykorzystane w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie użytkownika
oraz po uwzględnieniu warunków klimatycznych typowych dla danego regionu. W związku z tym, Syngenta nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wyłącznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.

